Verpleegkundig Specialist in opleiding
Jaarlijks leiden wij, samen met een aantal huisartsen, verpleegkundig specialisten op die, na
diplomering, worden ingezet op onze Huisartsen Spoedpost om de toekomstige zorgvragen op te
kunnen vangen en de huisartsen te ontlasten. Wij bieden op dit moment 1 opleidingsplaats aan.
PrimaCura Huisartsen Spoedpost B.V.
Wij zijn een Huisartsen Spoedpost bestaande uit een hardwerkend team met triagisten, studenten
genees- en verpleegkunde, verpleegkundig specialisten, physician assistants, huisartsen, chauffeurs
en achter de schermen een kantoorteam. 380.000 patiënten uit onze regio die tijdens avond-, nachten weekenduren of tijdens feestdagen met spoed een huisarts nodig hebben, kunnen hiervoor
terecht bij ons. Wij hechten waarden aan persoonlijke aandacht en ons team kenmerkt zich door een
warme collegialiteit en jij als verpleegkundig specialist kan hiervan deel uit maken!
Werkzaam als Verpleegkundig Specialist binnen onze Spoedpost
• Na het behalen van je diploma zetten wij je in voor de consultvoering op onze locaties in
Tilburg en Waalwijk;
• Een consult vindt plaats nadat onze patiënten eerst telefonisch contact hebben gehad met
één van onze triagisten die de urgentie van de hulpvraag én bijbehorende klachten hebben
uitgevraagd;
• Als verpleegkundig specialist diagnosticeer en behandel je zelfstandig veelvoorkomende
klachten en aandoeningen, zoals infecties van de luchtwegen, oorpijn, urineweginfecties,
huidaandoeningen, en klachten van het bewegingsapparaat;
• Hierbij volg je de NHG-standaarden en bepaal je jouw eigen kaders aan de hand van jouw
professionaliteit en bevoegdheid;
• Tijdens de diensten werk je altijd samen met de aanwezige huisartsen en word je
ondersteund door onze doktersassistenten en verpleegkundigen;
• Naast de patiëntgebonden uren zijn er genoeg mogelijkheden om jouw kennis in te zetten
door het geven van interne scholingen, het ontwikkelen van protocollen en beleid.
Hoe word je een Verpleegkundig Specialist?
• Per 1 september 2022 start je met een tweejarige opleiding en heb je met ons een leerarbeidsovereenkomst voor 32 uur per week;
• Deze 32 uur per week vul je in bij een huisartsenpraktijk in de regio Midden-Brabant waar je,
zeker in het begin van je studie, het merendeel van de tijd doorbrengt om vertrouwd te raken
met de huisartsenzorg;
• Tevens ga je (gemiddeld) één dag per week naar school;
• Uiteraard ben je op regelmatige basis aanwezig op onze Huisartsen Spoedpost, bijvoorbeeld
voor teamoverleg of voor een dienst met jouw huisartsenopleider. Zo raak je ook bekend met
het werken op onze Huisartsen Spoedpost, vooruitlopend op jouw inzet bij ons na
diplomering;
• Na diplomering ontvang je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en word je ingezet
op onze Huisartsen Spoedpost. Je gaat dan zelfstandig consulten draaien tijdens avond-, nachten weekenduren;
• We hanteren een nawerkverplichting van minimaal twee jaar, voor 16-24 uur per week, vanaf
diplomering.
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Wat bieden wij jou?
• Een functie in een organisatie die steeds in beweging is, waarbij veel ruimte is voor eigen
inbreng en initiatief en je de kans krijgt om te bouwen aan de toekomst van de
huisartsenzorg;
• Tijdens de opleiding word je uitbetaald conform salarisschaal 8 van de cao-huisartsenzorg
(€ 3.350,- - € 4.385,- bruto per maand op fulltime basis). Na diplomering kun je doorgroeien
in salaris tot maximaal € 5.338,- bruto per maand (op fulltime basis);
• Uiteraard zorgen we voor je jaarlijkse tredeverhoging, vakantietoeslag, eindejaarsuitkering,
reiskostenvergoeding, een toeslag van 30% tot 50% over ieder gewerkt uur in de ANW (cf. CAO
Huisartsenzorg) en korting op collectieve ziektekostenverzekeringen;
• Wij nemen de opleidingskosten voor onze rekening;
• Een opleidingsplaats is gereserveerd bij Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid;
• Wij zorgen voor een opleidingsplaats bij een huisartsenpraktijk in de regio Midden-Brabant;
• Je komt te werken op een prettige werkplek, waar we elkaar steunen, je altijd een beroep kunt
doen op je collegae; we doen het hier écht samen en je bent dan ook meer dan welkom!
Wat breng jij mee?
• Je beschikt over het juiste instroomdiploma, dit betreft een diploma HBO-Verpleegkunde of
A-verpleegkundige (met BIG-registratie);
• Je hebt minimaal twee jaar relevante werkervaring in de gezondheidszorg, bij voorkeur in de
huisartsen- of spoedzorg;
• Je bent klaar voor een nieuwe stap in jouw loopbaan en zodoende bereid een Masteropleiding te volgen. Omdat de combinatie van werken en leren intensief is, betekent dit dat
je je hier voor de volle 100% voor in moet zetten;
• Je hebt feeling met de spoedzorg, je houdt van de dynamiek en hectiek die dit met zich mee
kan brengen en je beschikt over genoeg daadkracht om snel te schakelen;
• Je hebt een ambitieuze en professionele instelling, je bent analytisch, je hebt een
groot verantwoordelijkheidsgevoel en je hebt een ondernemende instelling;
• Uiteraard ben je patiëntvriendelijk, betrouwbaar en een fijne collega met een positieve
instelling, waardoor je uitstekend in ons team past;
• Je bent flexibel ingesteld en het is een bewuste keuze om na diplomering te werken tijdens
avond-, nacht-, weekenduren en op feestdagen.
Wil je nog iets weten?
Ben je benieuwd geworden of heb je nog vragen? Dan kun je telefonisch contact opnemen met
Eva van Dooremaal (P&O adviseur) via 085-5360353 of via personeelszaken@primacura.nl.
Klaar om je motivatie te sturen?
Daar kijken wij naar uit! Graag zien we jouw motivatiebrief en cv uiterlijk 31 januari 2022 tegemoet.
Deze mag je sturen naar personeelszaken@primacura.nl. Het eerste kennismakingsgesprek zal online
plaatsvinden.

Pagina 2 van 2

